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คูมือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงานกระบวนการติดตามประเมินผลการใช)จายประจําปกลุมวิเคราะห0แผนงานและงบประมาณ
1. วัตถุประสงค0
1.1 เพื่อใหสวนราชการมีคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการติดตามประเมินผลการใชจายประจําป ที่แสดงถึง
รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานกระบวนการติ ด ตามงบประมาณ ซึ่ งจะเปF น มาตรฐานในการปฏิ บั ติ งาน
สําหรับผูปฏิบัติงานดานการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณตอไป
1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณไดเขาใจกระบวนการติดตาม
งบประมาณที่เปFนมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ดานการเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 เพื่อใหมีการบริหารและการติดตามการใชจายงบประมาณของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณ เพื่ อใหสามารถติ ด ตามความกาวหนาของการดํ า เนิ น โครงการและการใชจายงบประมาณ
ซึ่ ง สอดคลองกั บ ระบบงบประมาณแบบมุ งเนนผลงานตามยุ ท ธศาสตร# ที่ ใ หความสํ า คั ญ กั บ ผลสํ า เร็ จ
ตามยุทธศาสตร# ในระดับตางๆ และเพื่อใชประโยชน#จากการรายงานที่เปFนรูปธรรมชัดเจน รวมถึงใชประกอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปในปตอไปดวย
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมเนื้อหาการดําเนินงาน และขั้นตอนการเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณ
ตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใชจายงบประมาณประจํ า ป กระบวนการเรงรั ด ติ ด ตามการเบิ ก จาย
งบประมาณ เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมและหนวยงานในสังกัดเปFนไปตามเปMาหมาย
ที่รัฐบาลกําหนด
3. คําจํากัดความ
การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุ ม ภายในที่ ว างไวอยางตอเนื่ อ งและสม่ํ า เสมอ โดยการติ ด ตามผลในระหวางการปฏิ บั ติ ง าน
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปFนรายครั้ง (Separate Evaluation)
แผนการใช) จ ายงบประมาณ หมายถึ ง แผนแสดงรายละเอี ย ดการใชจายงบประมาณรายจาย
สําหรับหนวยงานเพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ
ผลการใช)จายงบประมาณ หมายถึง ผลการใชจายงบประมาณในชวงระยะเวลาที่กําหนดเปFนรายเดือน/
รายไตรมาส/รายป เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
ของโครงการและหนวยงาน

-24. หน)าที่ความรับผิดชอบ
การเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําป มีผูเกี่ยวของทําหนาที่ในการดําเนินงาน ดังนี้
4.1. รองปลั ด กระทรวงคมนาคม (ดานอํ า นวยการ) (หนวยงานที่ ดู แ ล: สปค. สนข. และสบพ.)
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหนากลุมภารกิจการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง) (หนวยงานที่ดูแล:
ทล. ทช. รฟท. รฟม. และ กทพ.) รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหนากลุมภารกิจดานการขนสง) (หนวยงาน
ที่ ดู แ ล: จท. ขบ. ทย. ขสมก.) เปF น ผู รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามผลการเบิ ก จายงบประมาณประจํ า ปรายเดื อ น
ของแตละหนวยงานของหนวยงานที่กําหับดูแลเปFนประจําทุกเดือน
4.2 ปลั ด กระทรวงคมนาคมเปF น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการเรงรั ด ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานและ
การเบิ กจายงบประมาณ โดยมีการเรงรัด ติดตามฯ หนวยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคมที่ไดรับ การจัด สรร
งบประมาณแผนดินเปFนประจําทุกไตรมาส
4.2. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร#และแผนงาน มีหนาที่กํากับ ดูแล การจัดทําขอมูลรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณรายเดื อน และรายงานตอผู บริ ห ารเพื่ อใชในการเรงรั ด ติ ดตามการดํ าเนิ นงานและการเบิ กจาย
งบประมาณตอไป
4.3. หั วหนากลุมวิ เคราะห#แผนงานและงบประมาณ รับ ผิดชอบกํ ากั บ ดู แล และติด ตามการดํา เนิน งาน
ในแตละขั้ น ตอนในการจั ด ทํ า ขอมู ล ผลการเบิ ก จายและปa ญ หาอุ ป สรรคในการเบิ ก จายงบประมาณเพื่ อ ใช
ในการเรงรัดติดตามการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณประจําป
4.4 นักวิเคราะห#นโยบายและแผน กลุมวิเคราะห#แผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบในการจัดทําขอมูล
ผลการเบิกจายและปaญหาอุปสรรคในการเบิกจายงบประมาณเพื่อใชในการเรงรัดติดตามการดําเนินงานและ
การเบิกจายงบประมาณประจําป
5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการติดตามประเมินผลการใชจายประจําป
ขอกําหนดที่สําคัญ : ความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
ลําดับ
1

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)
กําหนดรูปแบบรายงานแผน/ผล
การใชจายงบประมาณ

2

จัดทํารายงานแผน/ผลการใชจาย
งบประมาณตามแบบฟอร#มที่กําหนด
เปFนรายเดือน/รายไตรมาส

3

จัดสงรายงานแผน/ผล
การปฏิบัติงาน และการใชจายงบฯ
ให สงป. เปFนรายเดือน/รายไตรมาส

ผังงาน
(Flow chart)

ระยะเวลา ผู)รับผิดชอบ*
(ตําแหนง/
กลุม/ฝHาย)
3 วัน

กยผ. กําหนดรูปแบบรายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณ

หนวยงานในสังกัด คค. จัดทํารายงานแผน/ผล
การใชจายงบประมาณตามแบบฟอร#มทีก่ ําหนด

5 วัน

1 สัปดาห#
หนวยงานในสังกัด คค. จัดสงรายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบฯ ให สงป.

กยผ.
(กลุมวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ)
หนวยงานใน
สังกัด คค.
หนวยงานใน
สังกัด คค.

ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

4

ประมวลสรุปแผน/ผลการใชจาย
งบประมาณภาพรวมของ คค.
รายเดือน/รายไตรมาส

5

จัดการประชุมคณะกรรมการเรงรัด
ติดตามการดําเนินงานและ
การเบิกจายงบประมาณของ คค.
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณใหเปFนไป
ตามแผน และพิจารณาสั่งการและให
แนวทางหนวยงานในการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินการ/แกไขปaญหา
เพื่อใหการเบิกจายเปFนไปตามแผน

6

7

จัดทํารายงานการประชุมและ
ขอสั่งการจากการประชุม ใหผูบริหาร คค.
พิจารณาสั่งการหนวยงานดําเนินการ

ผังงาน
(Flow chart)
กยผ. ประมวลสรุปแผน/ผลการใชจายงบประมาณภาพรวม
ของ คค. รายเดือน/รายไตรมาส

ระยะเวลา ผู)รับผิดชอบ*
(ตําแหนง/
กลุม/ฝHาย)
1 สัปดาห#

2 วัน
กยผ. จัดการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตาม
การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณของ คค.

5 วัน
กยผ. จัดทํารายงานการประชุมและขอสั่งการ
จากการประชุม ใหผูบริหาร คค. พิจารณาสั่งการ
หนวยงานดําเนินการ

ดําเนินการตามขอสั่งการ
หนวยงานในสังกัด คค. เรงรัดดําเนินการตามขอสั่งการ

กยผ.
(กลุมวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ)
กยผ.
(กลุมวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ)

กยผ.
(กลุมวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ)
หนวยงานใน
สังกัด คค.

-46. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 กยผ. กําหนดรูปแบบรายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณและจัดสงพรอมแจงใหหนวยงานทราบ
ภายในเดือนกันยายนกอนเริ่มปงบประมาณใหมในเดือนตุลาคม
6.2 หนวยงานจัดทํารายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณตามแบบฟอร#มที่กําหนดเปFนรายเดือน/รายไตรมาส
และ สงไปรษณีย#อิเล็กทรอนิคส#ให คค. ทราบเปFนประจํา ทุกวัน ที่ 5 ของเดือนถั ดไป พรอมกับตรวจสอบ
ผลการเบิกจายงบประมาณเปFนประจําทุกสัปดาห#ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง เพื่อเปFนฐานขอมูล
สําหรับผูบริหารของหนวยงานใชในการเรงรัดติดตาม
6.3 หนวยงานจัดสงรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใชจายงบฯ ให สงป. เปFนรายเดือน/รายไตรมาส
6.4 กยผ. ประมวลสรุ ป แผน/ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมของ คค. รายเดื อน/รายไตรมาส
โดยรวบรวมขอมูลจากการรายงานผลรายเดือน ซึ่งหนวยงานสงใหทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปมาประมวลผล
ในภาพรวมเพื่อเสนอผูบริหารทราบ
6.5 กยผ. จัดการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณของ คค.
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปFนไปตามแผน และผูบริหารพิจารณาสั่งการ
และใหแนวทางหนวยงานในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินการ/แกไขปaญหาเพื่อใหการเบิกจายเปFนไปตามแผน
6.6 กยผ. จัดทําสรุปรายงานการประชุมและขอสั่งการจากการประชุม ใหผูบริหาร คค. พิจารณาสั่งการ
หนวยงานดําเนินการ
6.7 หนวยงานในสังกัดพิจารณาดําเนินการตามขอสั่งการตามที่ไดมีการประชุมเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณเพื่อแกไขปaญหาอุปสรรคในการดําเนินการและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปFนไปตามเปMาหมาย
ที่รัฐบาลกําหนดตอไป
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ลําดับ

กระบวนการ

1

ระยะเวลา
3 วัน

กําหนดรูปแบบรายงานแผน/ผล
การใชจายงบประมาณ

2

5 วัน
จัดทํารายงานแผน/ผลการใชจาย
งบประมาณตามแบบฟอร#มที่กําหนด
เปFนรายเดือน/รายไตรมาส

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

กยผ. กําหนดรูปแบบ
ไดแบบฟอร#ม
รายงาน/ผลการใชจาย การรายงานขอมูลที่มี
งบประมาณ
รูปแบบครบถวนตาม
จุดประสงค#ในการ
เรงรัดติดตามการใช
จายงบประมาณ
หนวยงานในสังกัด
คค. จัดทํารายแผน/
ผลการใชจาย
งบประมาณตาม
แบบฟอร#มที่กําหนด

รวบรวมขอมูล
ไดครบถวน
ทุกหนวยงานและ
จัดทํารายงาน
ในภาพรวมเสนอ
ผูบริหารทราบผล
การเบิกจาย
งบประมาณ

ผู)รับผิดชอบ *
(ตําแหนง/
กลุม/ฝHาย)
กยผ.
(กลุมวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ)

หนวยงานในสังกัด
คค.

ลําดับ

3

4

กระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 สัปดาห#

หนวยงานในสังกัด
คค. จัดสงรายงาน
แผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย
งบประมาณให สงป.

1 สัปดาห#

กยผ. ประมวลสรุป
แผน/ผลการใชจาย
งบประมาณภาพรวม
ของ คค. รายเดือน/
รายไตรมาส

จัดสงรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายงบฯ ให สงป.
เปFนรายเดือน/รายไตรมาส

ประมวลสรุปแผน/ผลการใชจาย
งบประมาณภาพรวมของ คค.
รายเดือน/รายไตรมาส

2 วัน

5

จัดการประชุมคณะกรรมการเรงรัด
ติดตามการดําเนินงานและการ
เบิกจายงบประมาณของ คค.
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณใหเปFนไป
ตามแผน และพิจารณาสั่งการและ
ใหแนวทางหนวยงานในการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินการ/แกไขปaญหา
เพื่อใหการเบิกจายเปFนไปตามแผน

5 วัน

6

จัดทํารายงานการประชุมและ
ขอสั่งการจากการประชุม ใหผูบริหาร
คค. พิจารณาสั่งการหนวยงาน
ดําเนินการ

7
ดําเนินการตามขอสั่งการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
-

ไดผลสรุปแผน/ผล
การใชจายในภาพรวม
ของกระทรวง
คมนาคม ซึ่งเปFน
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงและ
แมนยําตรง
ตามการประมวลผล
ของกรมบัญชีกลาง
กยผ. จัดการประชุม หนวยงานไดรายงาน
คณะกรรมการเรงรัด
ปaญหาอุปสรรค
ติดตามการดําเนินงาน
ในที่ประชุมให
และการใชจาย
ผูบริหารรับทราบ
งบประมาณของ คค.
อยางสม่ําเสมอ
ครบถวนและผูบริหาร
ใหแนวทาง
ในการแกไขปaญหา
เพื่อสามารถเรงรัด
การเบิกจายอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
กยผ. จัดทํารายงาน
ไดรายงานเสนอ
การประชุมและ
ผูบริหารเพื่อสั่งการได
ขอสั่งการจาก
อยางครบถวนและ
การประชุมใหผูบริหาร
มีประสิทธิภาพ
คค. พิจารณาสั่งการ
หนวยงานดําเนินการ

หนวยงานในสังกัด
คค. เรงรัดดําเนินการ
ตามขอสั่งการ

หนวยงานรับทราบ
และพิจารณา
ดําเนินการได
อยางครบถวน

ผู)รับผิดชอบ *
(ตําแหนง/
กลุม/ฝHาย)
หนวยงานในสังกัด
คค.

กยผ.
(กลุมวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ)

กยผ.
(กลุมวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ)

กยผ.
(กลุมวิเคราะห#
แผนงานและ
งบประมาณ)

หนวยงานในสังกัด
คค.

8. ระบบติดตามประเมินผล
กองยุ ท ธศาสตร# แ ละแผนงาน จะประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ ทั้ ง ในมิ ติ ก ารดํ า เนิ น โครงการและ
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม และโครงการที่ดําเนินการและเบิกจายเงินลาชา ตลอดจนปaญหา อุปสรรค
ในการดํ า เนิ น งานในทุ ก ๆ เดื อ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แกไขการดํ า เนิ น การใหสอดคลองกั บ สภาวการณ# เ พื่ อ ให
ผลการเบิกจายงบประมาณเปFนไปตามเปMาหมายที่รัฐบาลกําหนด ทั้งนี้จะมีการเปรียบเทียบสถิติผลการเบิกจาย
งบประมาณรายเดื อ นประจํ า ปที่ ผ านมากั บ ผลการเบิ ก จายปa จ จุ บั น ดวย เพื่ อ จะสามารถวิ เ คราะห# ไ ดวา
ผลการเบิกจายปaจจุบันสามารถเบิกจายไดมีประสิทธิภาพกวาปที่ผานมา และผลการดําเนินงานสอดคลองและ
เปFนไปตาม วิสัยทัศน# พันธกิจ กลยุทธ# และประเด็นยุทธศาสตร#หรือไม เพื่อใหการบริหารงานและการเบิกจาย
งบประมาณของกระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพเปFนไปตามตัวชี้วัดและเปMาหมายที่รัฐบาลกําหนดตอไป
9. เอกสารอ)างอิง
9.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ#และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
9.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 และ
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
9.3 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ / นโยบายรั ฐ บาล/แผนยุ ท ธศาสตร# สํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงคมนาคม/แผนยุทธศาสตร#กระทรวงคมนาคม
9.4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....
10. แบบฟอร0มที่ใช)
แบบฟอร#มติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณป....

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 : ตัวอยางแบบฟอร#ม

ภาคผนวก 2 : รายชื่อผูจัดทํา

นางพิมพา สุทินศักดิ์
นางศิรินทรา ศุภธนรวี
นายสิขเรศ อรามรัตน#

รายชื่อผู)จัดทํา
นักวิเคราะห#นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห#นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห#นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร#และแผนงาน
กองยุทธศาสตร#และแผนงาน
กองยุทธศาสตร#และแผนงาน

